Den nationella servicearkitekturens
tjänster för organisationer
Nationella servicearkitekturens Suomi.fi-tjänster höjer
den digitala ärendehanteringen i Finland till en ny nivå:
Bättre, mer pålitliga och öppnare offentliga tjänster på ett enda ställe, på
ett kostnadseffektivt sätt
Samanvändning av datainformation och interoperabla
informationssystem inom hela den offentliga förvaltningen
Nya slags möjligheter att utnyttja den offentliga förvaltningens datalager
och tjänster, nya affärsmöjligheter för företag
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Suomi.fi-tjänster
Suomi.fi-servicehelheten gör det lättare att enhetligt erbjuda digitala
tjänster, om det så är fråga om auktoriseringslösningar, att sköta ärenden
på någon annans vägnar, kommunikation, integrering av IT-system eller till
exempel markering av tjänster på kartan. Genom att ta i bruk Suomi.fitjänsterna kan serviceleverantörer enkelt bli del av digitaliseringen i Finland.

För offentliga och privata sektorn

För offentliga sektorn

Suomi.fi-servicedatalager

Suomi.fi-informationsled

Suomi.fi-identifikation

Alla webbtjänster har enhetligt tillgång till informationen om tjänsterna och
tjänsteleverantörerna.

Ett standardiserat sätt att
överföra data mellan organisationer, byggande av säkra
servicehelheter.

En trygg metod att identifiera finska och EU medborgare med t.ex. bankkoder och
mobilcertifikat.

Suomi.fi-befogenheter

Suomi.fi-nättjänst

Suomi.fi-meddelanden

Lätt, säker och pålitlig
tjänst för upprättande och
granskning av personens
och företags fullmakter.

Information om tjänster och
tillgång till webbtjänsterna
på ett enda ställe. Egna
uppgifter och meddelanden
till medborgare och företagsrepresentanter.

Digital kommunikation
mellan myndigheterna och
användarna. Digital postlåda och mobilapplikation.
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